
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 26/04 a 30/04

Educação Infantil - G4 

 Professoras: Aline, Ana Paula e Mainara



Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais.

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e 
grupos diversos.

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo 
atitudes de participação e cooperação.

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas 
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 
sequência.

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes 
culturas e modos de vida.

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem 
escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de 
escrita espontânea

Objetos de Conhecimento: 

❖ Vivências pessoais
❖ Letras do alfabeto
❖ Escrita do nome
❖ Profissões
❖ Numerais/ Contagem
❖ Coordenação motora, visual e 

tátil



4 anos A e B 26/04

Classe: Unidade 3 Ficha 2 Casa:Unidade 3 Ficha 7

Classe: Unidade 3 Ficha 1

E você o que quer ser quando 
crescer?

Para a nossa live use um adereço 
que represente a sua profissão. 

O QUE É QUE EU VOU SER?
Bete quer ser bailarina,
Zé quer ser aviador.
Carlos vai plantar batata,
Juca quer ser ator.
Camila gosta de música.
Pati quer desenhar.
Uma vai pegando o lápis,
a outra põe-se a cantar.
Mas eu não sei se vou ser
poeta, doutora ou atriz.
Hoje eu só sei uma coisa:
quero ser feliz!
      (Pedro Bandeira)



4 anos A 27/04 e 28/04
4 anos B 27/04 

Classe: Unidade 3 Ficha 11

Classe: Unidade 3 Ficha 12

Casa:Unidade 3 Ficha 13

O TRABALHO É IMPORTANTE

O trabalho é muito bom
Engrandece o cidadão,
Amando o que faço
Não importa a profissão!

Meu pai é pedreiro
Minha mãe é lavadeira,
Meu avô foi carpinteiro
E minha avó cozinheira!
                          (Isabel Cristina)



4 anos A 28/04
4 anos B 30/04

Classe: Unidade 3 Ficha 17

Classe: Unidade 3 Ficha 20
Casa:Unidade 3 Ficha 21

Crianças, nossa live está 
recheada de novidades! 
Neste dia, você vai  conhecer 
as indústrias de nossa cidade.
 Já visitaram a feira?
Lá tem frutas saborosas,
Pessoas andando para lá e 
para cá
E pastel feito na hora.





Compartilhe seus momentos de alegria realizando as 
atividades com sua família em nossa rede social, marcando o 

colégio e sua professora.
Instagram:@colegio.santissimo

Professora Aline: @alinebarbosadamotasimoes
                               Mainara: @mainara.b

            Ana Paula: @anapaulabarros26

Atenção!
Não esqueçam dos nossos encontros na live.

Não percam!


